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JEUGD. Goedkeuring stedelijk reglement inzake coronaherstelfonds voor
Mechelse jeugdverenigingen.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
• De Vlaamse regering trekt 87,3 miljoen euro uit voor een coronanoodfonds voor de lokale
sport-, cultuur- en jeugdverenigingen.
• Het college besliste om in het kader van COVID-19 een verhoging van de subsidiepot voor
sport en jeugd te voorzien in 2020 - MJP 006375.
• Collegebeslissing 21 december 2020 - agendapunt 66: verwijzing naar de gemeenteraad.
Feiten en argumentatie
• De Vlaamse regering trekt 87,3 miljoen euro uit voor de lokale sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen.
• Voor Mechelen bedraagt de Vlaamse subsidie €1.380.564
• De verdeling gebeurt als volgt:
- € 788.893 voor Jeugd en Sport
- € 591.669 voor Cultuur.
• De jeugddienst ondersteunde reeds de erkende Mechelse jeugdverenigingen via het
regulier reglement.
• De jeugd- en sportdienst ondersteunde de jeugd- en sportverenigingen logistiek door de
aankoop van hygiënisch materiaal en wasstraten.
• Om de verdere relance mogelijk te maken en de Mechelse jeugdverenigingen verder te
ondersteunen werd er een reglement “coronaherstelfonds voor Mechelse
jeugdverenigingen” opgesteld door de dienst jeugd op basis van de vragen en noden van
het jeugdwerk.
• Het reglement ondersteunt de Mechelse jeugdverenigingen met drie toelagen die
af zonderlijk of cumulatief aangevraagd kunnen worden:
- Toelage voor niet-recupereerbare kosten wegens annulering activiteit
o Bij het noodgedwongen annuleren van reeds georganiseerde evenementen tussen
september 2020 en augustus 2021 kunnen niet-recupereerbare kosten tot 450 euro
vergoed worden.
- Ondersteuning jeugdactiviteiten in stedelijke inf rastructuur
o Elke jeugdvereniging kan éénmalig gratis gebruik maken van één van de locaties op
Transit M.

-

•
•

Toelage om de basiswerking van jeugdverenigingen te garanderen
o Indien de basiswerking van een jeugdvereniging niet meergewaarborgd kan worden,
zonder dat de leden hiervan de f inanciële gevolgen dienen te dragen, kan de
vereniging een aanvraag voorleggen aan een commissie ter f inanciële
ondersteuning.
Dit reglement zorgt ervoor dat jeugdverenigingen ondanks de aanhoudende crisis kunnen
blijven bestaan en hierdoor bijdragen aan het verengingsleven en het sociaal netwerk van
heel wat jonge inwoners.
De basisbeginselen van het reglement werden voorgelegd aan de JGDnetwerkraad
(deelraad van de jeugdraad voor het Mechels jeugdwerk) op 1 december 2020. De
JGDnetwerkraad ging akkoord met de voorgestelde toelages ter verdere ondersteuningen
van de jeugdverenigingen.

Financiële gevolgen
De middelen worden ter beschikking gesteld vanop MJP006197 (788.893 euro voor jeugd en
sport). Dit zal worden voorzien via de bovenlokale middelen van de Vlaamse regering.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad keurt het stedelijk reglement goed inzake coronaherstelfonds voor Mechelse
jeugdverenigingen.
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Dienst Jeugd
Stedelijk reglement inzake
Coronaherstelfonds voor Mechelse jeugdverenigingen
Doelstelling
Naar aanleiding van de corona-uitbraak werd er door de Vlaamse Regering een noodfonds voor de lokale
jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen opgericht. De stad Mechelen tracht via de beschikbare budgetten
van dit fonds Mechelse jeugdverengingen te ondersteunen en te stimuleren om activiteiten te blijven organiseren. Op deze manier wil de stad bijdragen aan de relance en ervoor zorgen dat de jeugdverenigingen
hun basiswerking kunnen blijven garanderen en deze organisaties laagdrempelig beschikbaar blijven voor
de leden aangesloten bij de jeugdverengingen. Dit reglement zorgt ervoor dat jeugdverenigingen ondanks
de aanhoudende crisis kunnen blijven bestaan en hierdoor bijdragen aan het verengingsleven en het sociaal
netwerk van heel wat jonge inwoners van Stad Mechelen.
Definities
Basiswerking: onder basiswerking van een jeugdvereniging verstaan we onder andere de wekelijks/maandelijkse activiteiten van de vereniging, het jaarlijks kamp, de infrastructurele basisvoorwaarden voor veiligheid van de jeugdinfrastructuur en het basis onderhoud van de jeugdlokalen.
Mechelse jeugdvereniging: Mechelse jeugdverenigingen die erkend zijn door de jeugddienst of jeugdverenigingen met een doelpubliek van kinderen en jongeren tussen 3-25j. en die een lokaal aanbod op het Mechels grondgebied organiseren en hoofdzakelijk met behulp van vrijwilligers.
Artikel 1 – Toepassingsgebied
Het reglement is van toepassing op Mechelse jeugdverenigingen.
Artikel 2 – Uitsluiting
Volgende verenigingen kunnen geen aanspraak maken op dit herstelfonds:
•
•
•

De socio-culturele verenigingen en sportverenigingen in Mechelen of organisaties die een toelage
ontvangen vanuit een ander reglement ter ondersteuning naar aanleiding van het corona-virus.
De landelijk georganiseerde jeugdverenigingen.
Verenigingen met een commercieel karakter.

Artikel 3 – Kredieten
Per toelage is er een aparte einddatum voorzien en het reglement is van toepassing binnen de perken van
de beschikbare kredieten.
Artikel 4 - Voorwaarden
Binnen dit reglement kunnen 3 toelagen aangevraagd worden om de basiswerking van de jeugdverenigingen te bewaren en organisaties te ondersteunen opdat relance mogelijk is. Er kan ingediend worden op 1
van de 3 toelagen of er kan cumulatief aangevraagd worden:
a. Toelage voor niet-recupereerbare kosten wegens annulering activiteit
b. Ondersteuning jeugdactiviteiten in stedelijke infrastructuur
c. Toelage om de basiswerking van jeugdverenigingen te garanderen

a. Toelage voor niet-recupereerbare kosten wegens annulering activiteit:
- Tussenkomst bij aantoonbare niet-recupereerbare kosten wegens annulering van activiteiten
door maatregelen ter bestrijding van het coronavirus in de periode 1 september 2020 tem 30
augustus 2021.
- Enkel voor activiteiten/evenementen die officieel aangevraagd werden bij het evenementenloket of materiaal dat aangekocht werd voor een verkoop ten voordele van de financiële situatie
van de jeugdvereniging en dat niet meer gebruikt kan worden.
- Volgende activiteiten komen in aanmerking voor een toelage:
o Evenementen georganiseerd voor de leden van de jeugdvereniging
o Openbare evenementen georganiseerd door de jeugdverenging
- Volgende activiteiten komen niet in aanmerking voor een toelage:
o Verblijfskosten
o Verplaatsingskosten
- De tussenkomst dekt enkel niet-recupereerbare kosten.
- Er is een tussenkomst van maximum 400 euro per aanvraag.
- Deze toelage kan maximaal 2 maal worden aangevraagd.
b. Ondersteuning jeugdactiviteiten in stedelijke infrastructuur in de periode 1 januari 2021 tem 31 augustus 2022:
-

-

Eénmalige tussenkomst van huurgeld van één zaal naar keuze op de Transit M zone (den
hangar, de club, de loods) per vereniging. De waarborg dient betaald te worden door de
jeugdvereniging.
Er dient een activiteit georganiseerd te worden in het kader van de jeugdvereniging met
een openbaar karakter.

c. Toelage om de basiswerking van jeugdverenigingen te garanderen:
-

-

-

Indien de basiswerking van de jeugdvereniging niet gewaarborgd kan worden en/of de leden financiële gevolgen ervaren voor het deelnemen aan de basiswerking van de vereniging kan er een toelage aangevraagd worden.
Enkel indien er transparantie is van de boekhouding en men kan aantonen dat reeds geleverde inspanningen niet voldoende zijn voor het dekken van de kosten voor de basiswerking.
Investeringsuitgaven (aankoop nieuw materiaal) kunnen niet aangevraagd worden binnen
deze toelage.
Een toelage kan éénmalig per werkingsjaar aangevraagd worden en dit ten laatste tijdens
werkingsjaar 2021-2022.
De bevoegde commissie bepaalt de hoogte van de tussenkomst met een maximum van
2500 euro.

Artikel 5 – Verplichtingen
De jeugdvereniging die een toelage ontvangt om de basiswerking te garanderen (4c) dient zich aan te sluiten als UITPAS-partner voor de UITPAS met kansentarief.
Artikel 6 - Aanvraagprocedure
De aanvragen voor dit reglement dienen te gebeuren via het voorziene formulier voor toelage coronaherstelfonds voor Mechelse jeugdverenigingen. Dit formulier wordt ter beschikking gesteld via de stedelijke
website (www.mechelen.be).

Artikel 7 – Beoordeling
De ingediende aanvragen worden op apart beoordeeld door de jeugddienst en dit gebeurt als volgt:
a. Voor het ontvangen van deze toelage dienen volgende bewijsstukken mee ingediend te worden:
- Duidelijke omschrijving van de gemaakte kosten.
- Factuur en betalingsbewijs
- Bewijs dat deze kosten niet gerecupereerd werden
- Een foto in het geval van promomateriaal
b. Voor het ontvangen van de toelage volstaat het indienen van een aanvraag van de zaal.
c. De ingediende aanvragen voor het garanderen van de basiswerking van de jeugdvereniging worden
beoordeeld op ontvankelijkheid en noodzakelijkheid door de adviescommissie jeugdverengingen.
De adviescommissie formuleert een advies aan college van burgemeester en schepenen.
De adviescommissie is samengesteld uit:
- Diensthoofd Jeugd of directeur vrije tijd
- Projectcoördinator sport-jeugd
- Jeugdconsulent
- 2 vertegenwoordigers van de JGDnetwerkraad
De adviescommissie komt samen om de aanvragen te beoordelen en advies te formuleren. Het
diensthoofd Jeugd fungeert als voorzitter van de commissie. De adviescommissie formuleert de adviezen in consensus. Indien er geen consensus bereikt wordt, wordt de beslissing genomen bij gewone meerderheid waarbij de stem van de voorzitter doorslaggevend is. Dit wordt opgenomen in
het advies.
De adviescommissie kan in uitzonderlijke gevallen en gemotiveerd afwijken van de maximumbedragen voorzien in artikel 4c, basiswerking van jeugdvereniging garanderen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toekenning van een toelage.
De beslissingen van het college van burgemeester en schepenen worden digitaal bezorgd aan de
betrokken jeugdvereniging ten laatste 2 maanden na de aanvraag.
Artikel 8 – Toekenning en uitbetaling
Na goedkeuring van de toelage en de definitieve vaststelling van de toelage zal de stad het goedgekeurde
bedrag storten op de opgegeven rekening.
Artikel 9 – Bedrog
In geval bedrog wordt vastgesteld, verliest de in gebreke gebleven vereniging het recht op toelage. De
eventueel ten onrechte verkregen bedragen zullen worden teruggevorderd.
Artikel 10 – Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking na goedkeuring door de gemeenteraad van 25 januari 2021.

